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MYSLÍM, TEDA SOM/ R.DESCARTES/
Myslenie bolí a
unavuje, ale niekedy
spôsobuje radosť.
 /menej v závislosti od
toho, čo riešime, a viac
v závislosti od toho, akí
sme/





Igor Grajcar, NsP,a.s.
Trebišov

SKÚSTE SI, AKO JE TO S VAMI


I. Doplňte rad : 100%
a/ celok b/ osmina



ALEBO :










0,75
½ ....
c/ štvrtina

II.Sviečka sa má k loju rovnako ako pneumatika k :
a/autu
b/ráfiku
c/gume/
d/duši

O ROZKOŠI Z NEMYSLENIA

„Nemyslenie“ u niektorých
jedincov nie je vzácny jav.
 Myslíme, i ked si myslíme,
že nemyslíme.


MENTALIZÁCIA / EXEKUTÍVNA INTELIGENCIA/






Mentalizácia umoţnuje poznať, ţe aj iní ľudia
majú psych. stavy. Je to základný stavebný
kamen ľudstva spolu s empatiou a
sebauvedomovaním/ viem, ţe viem.../
Tejto schopnosti vedieť posúdiť, čo sa deje v
hlave iných ľudí sa hovorí mentalizácia. Vraví sa
jej aj exekutívna inteligencia. Je to schopnosť
odhadnúť druhých ľudí, predvídať ich správanie,
čítať ich zámery a motívy.
Mentalizácia – sebauvedomovanie – jazyk –
empatia sú výlučne ľudské vlastnosti. Sú
základnými stavebnými kameňmi ľudstva. Úzko
súvisia s činnosťou prefrontálnych lalokov.

VNÚTORNÁ REČ


MYSLENIE je podkladom
inteligencie . Prekrývajú sa
ale neztotožňujú.
/Inteligencia implikuje
naviac rozmer sociálny a
emočný/

POJEM „MYSLENIE“ JE DNES ZASTARALÝ


Myslenie je pojem
folkovej psychologie.
Ľudia z neurovedy
radšej hovoria o
nejakom druhu
rozhodovania.

VÝKONNOSŤ MOZGU I
Korešponduje výkon
mozgu s jeho veľkosťou ?
 Hľadal sa vzťah
inteligencie s veľkosťou
mozgu
 Zistilo sa, že síce len
mierne i keď znateľne
korešponduje inteligencia
s jeho veľkosťou


MOZOG - PLATÍ, ŢE ČÍM JE VÄČŠÍ, TÝM JE LEPŠÍ ?







Väčší objem mozu koreluje pozitívne s vyšším
intelektom. Biologický podklad inteligencie
zodpovedá celkovému objemu mozgu i objemom
niektorých jeho častí. Je to však vzťah mierny, nie
dramatický. Vzťah medzi veľkosťou mozgu a
inteligenciou je r = 0,3 až 0,4./korelácia ale nie je
vysoká, čo značí že na biolog. podklade inteligencie
sa podieľajú aj iné faktory než je púha veľkosť
mozgu.
Veľkosť mozgu. Najväčší mozog má vorvaň
obrovský, až 9000 g
Priemer u človeka je asi 1300 g. Veľké telo môže
znamenať veľký mozog. Veľkí ľudia majú väčší
mozog než malí ľudia. Priemerný muž má väčší
mozog než priemerná žena tiež preto, že je väčší
ale o výkonnosti mozgu to nevypovedá nič.
Najväčší mozog nemusí byť teda vždy ten
najmúdrejší a len z veľkosti mozgu nemožno súdiť
na jeho funkcie.

VÝKONOSŤ MOZGU II











Preto sa uviedol do vzťahu
pomer hmotnosti mozgu k
telesnej hmotnosti. Tento
pomer je pre ryby asi
1 : 5000
Pre plazy 1 : 1500
Pre vtáky 1 : 220
Pre väčšinu cicavcov
1: 180
Pre človeka 1 : 50

VÝKON MOZGU = POMER VEĽKOSŤ MOZGU : VEĽKOSTI TELA


Fossa tana –
vývojovo prastarý
mäsožravý cicavec z
Madagaskaru,/8-15
kg/, pripomínajúci
hmyzožravca,
ktorému hrozí
vyhynutie/napriek
veľkému mozgu/

3. UKAZOVATEĽ INTELIGENCIE, NAOJOBJEKTÍVNEJŠÍ :VÝKON MOZGU – POMER MEDZI
JEDNOTLIVÝMI ČASŤAMI MOZGU, NAJMÄ JEHO NAJPREDNEJŠÍCH ČASTÍ, KTORÉ SA
POVAŢUJÚ ZA NEURONÁLNE KORELÁTY INTELIGENTNÉHO SPRÁVANIA


Prefrontálna kôra tvorí u ľudí
skoro 1/3 objemu celej mozg.
Kôry/ takmer 30%/. U
šimpanzov len 17 %, u psov 7
% u mačiek 4 % atp. u
makakov rezus cca 12 %.

VÝKONNOSŤ MOZGU IV









Signifikatnejší v prospech ľudí oproti
ľudoopom sa ukazuje nie rozdiel v relat.
objeme prefron. šedej hmoty, ale rozdiel v
objeme prefront. bielej hmoty.
Šedá hmota je daná skôr denzitou neurónov a
ich dendritov. Biela hmota sú myelinizované
axóny. Zdá sa, že na poľudštení mozgu sa
podieľa viac než rast prefron. kôrového
objemu jeho zapojenie.
Hustota šedej hmoty zodpovedá kapacite s
ktorou mozog a jeho oblasti spracováva
informácie, kým hustota bielej hmoty
zodpovedá efektivite komunikácie medzi
neurónmi.
Urýchľuje sa axon. transport .
Myelinizácia bielej hmoty v PK prebieha
najdlhšie zo všetkých mozg. oblastí až do
rannej dospelosti a je tu aj najhustejšia sieť
synaptických spojení.

NEJDE LEN O OBJEM ALE AJ O RÝCHLOSŤ S AKOU SPRACOVÁVAME
INFORMÁCIE- S TÝM SÚVISÍ BIELA HMOTA- SPOJE MOZGU
•

Rýchlosť vedenia vzruchov značí
rýchlosť, s akou spracovávame
informácie. Ľudia s vyšším IQ
rýchlejšie spracovávajú informáciu.
A čím je výkon lepší, tým je
energetická spotreba menšia.
Ukázala sa tiež pozit. korelácia
nielen medzi inteligenciou a
objemom šedej hmoty čelných
lalokov ale najmä objemom
vonkajšej prednej cingulárnej kory,
tá zodpovedá záťaži pozornosti/ a
vnútornej čelnej kôry.

ČO ROBÍ ĽUDÍ ĽUDMI
•

Prefrontálna kora je v
predných častiach čelných
lalokov a podieľa sa na
riadiacich funkciách. napr.
na rozhodovaní,
anticipovaní, plánovaní,
usudzovaní. PK je vysoko
zraniteľná spektrom
neurolog. a psych. ochorení
ako sú demencie,
schizofrénie, úrazy hlavy, či
neurodegeneratívne
ochorenia z okruhu FTLD.

ROZHODOVANIE JE VPREDU, V PREFRONTÁLNEJ
OBLASTI
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Vzťah čelných lalokov k mozgu je ako vzťah generála k
armáde alebo dirigenta k orchestru. Na ich činnosť sú
viazané exekutívne funkcie, kam patrí:
rozhodovanie,
plánovanie strategie prevedenia úlohy,
Jeho zahájenie
Sekvencovanie
Monitorovanie správneho prevedenia úlohy až po jeho
zakončenie
porozumenie súvislostiam
, myšl. flexibilita,
kreativita,
pozornosť, KDP,
spätné vyhodnocovanie konsekvencií našeho
správania/poučenie a z chýb/ atd
Funkcia čelných lalokov je riadiaca/exekutívna/, t.j.
koordinujú a integrujú všetky ostatné funkcie lebo sú
bohato obojstranne prepojené s ostatnými mozg.
štruktúrami, najmä s thalamom, cingulárnou kôrou,
hipocampom a priľahlými štruktúrami.

PREFR. LALOKY MAJÚ BOHATÉ NEURONÁLNE PREPOJENIE S INÝMI OBLASŤAMI
MOZGU A OVPLYVNUJÚ VEĽÉ MOŢSTVO MENTÁLNYCH PROCESOV A SÚ S NIMI
SPÄTNOVÄZEBNE PREPOJENÉ

•
•
•
•
•

•

Princíp zapojenia prefront.
systémov :
1/prefr. kôra
2, striatum a palidum
3 thalamus
Majú však vzťah aj k spracovaniu emocii, teda kooperujú
s amygdalou, majú vzťah k pamäti, korešpondujú s
hipocampom, majú vzťah k spracovaniu zmyslových
informácii na vyššej urovni, napr. spánkových, zrakových
asociačných oblastí. Ventromediálna pref. kôra sa
podieľa na integrácii informácii o emóciach, pamäti a
podnetoch z vonkajšieho prostredia.l
Monitorujú činnosť- spojenie s gyrus ciguli/ súvisí so
záťažou pozornosti,, má vzťah k motor. kontrole- príprave
pohybu, - kooperuje s baz. gangliami.



Prefrontálne kôrové oblasti sú zdrojom 3, resp.4 neuron. obvodov,
poškodenie každého z nich vyvoláva trochu iný klin. obraz. Majú
jednotný plán zapojenia. Všetky tri obvody sú otvorené, spolupracujú
navzájom a sú spojené aj s inými funk. systémami. Na každý z týchto
funk. systémov je viazaná iná množina rôznych druhov správania.
Okrem toho sú niektoré druhy správania viazané na všetky tri obvody
spoločne. Môže byť poškodené prepojenie pref. f. systémov s inými
funk. systémami mozgu, čo ovplyvňuje prefr. f. systémy druhotne.







Sú to obvody :
dorzolaterálny
Orbitofrontálny
Mediálny
Ich spoločnými znakmi poškodenia sú
:






skoré poruchy správania s dezinhibíciou
včasná apatia, nezáujem
perseverácie, stereotypie, kompulzivita
„zberateľstvo“

POŠKODENIE DORZOLTERÁLNEJ KÔRY
/DYSEXEKUTÍVNY SYNDRÓM/















Poruchy KDP – napr. nepamätá si po krátkej
prestávke tel. číslo
Abstrakcia a zobecnovanie - nevie vysvetliť
podobnosti dvoch objektov, npr. Stolička a stôl
že sú nábytok
Vyvodiť záver z predpokladov – napr. ak ján je
vyšší ako peter a peter je vyšší ako jozef, kto je
njnižší.
Zle chápe témy, - napr. nie je schopný po
zhliadnutí krátkej film. ukážky či článku zdeliť
kľúčovú myšlienku
Presúvanie pozornosti a myšlienková flexibilita
Porušená môže byť plynulosť reči i nereč.
činností – nevie napr. uspešne okopírovať v
kreslení model, uľpieva na niektorej zložke,
nezvláda celok
Zle tvoria pojmy - schopní konkr.,nie abstr.
Interpretácií metafor, ťažko vysvetľujú zmysel
prísloví, metafor – prázdny sud s najviac ozýva..
Prekročiť Rubikon, prekročiť svoj tieň ...

LÉZIE ORBITOFRONTÁLNEJ KÔRY
•

•

•
•
•
•

•
•

Táto varianta FTLD má v popredí horšiu kontrolu správania a emóci
a zmeny osobnosti/ pseudopsychopatizácie/. Najmä včasné zmeny v
soc. správaní. Popisuje sa strata inhibície, impulzívne a neadekvátne
správnie, strata sociálneho taktu. Orbitofrontálny, spodná časť
čelných lalokov, nad orbitami/napr. prasknutie tepny s poškodeím
spodných častí front. Lalokov –
OFK je spájaná s niektorými aspektmi rozhodovania pod tlakom a
kontrolou impulz. konania. Jeho narušenie môže viesť k osobnostným
zmenám a poruchám správania/napr. podráždenosť,
disinhibícia,nespoľahlivosť napriek tomu, že zostávam odborne
kvalifikovný ,hypománia/
poklesom svedomitosti, iniciatívy, záujmu, podráždenosť,
strata taktu, impulzívne, správajú sa riskantne, neučia sa z chýb,
porucha plánovania činností, nezvládajú rutinné čínnosti, ako je
príprava čaju, užitie bankomatu..
Narušené je plánovanie, napr. Pri investovaní peňazí, pri vstupe do
dôležitého vzťahu ap.
Postihnutí ľudia nerešpektujú bežné soc. normy a možu sa správať
veľmi riskantne. Príbuzní hovoria :“ je to niekto iný“...
Pritom úroven normálnej štandardnej inteligencie vyzerá nedotknutá,
normálne hovoria, normálne sa pohybujú, vedia sa učiť, zvládajú log.
Ulohy. Činia ale rozhodnutia nevýhodné pre nich či ich blízkych,
narušené majú spoločenské konvencie, etické normy, strácajú
empatiu, sú nespoľahliví, horšie plánujú, či už v každodennotsi alebo
dlhodobo, napr. finančné plánovanie v rodine

POŠKODENIE MEDIOFRONTÁLNEJ PREFRONT.
KÔRY





zmeny správania a osobnosti v zmysle
aPatie, ľahostajnoti, straty iniciatívy,
Ochudobnenie reči a myslenia, akinéza

F- PIT – JE TO SÚČASNÁ PREDSTAVA O
INTELIGENCII AKO FUNKCIE NEURON. SIETE
VEĽKÉHO ROZSAHU.






Táto teória vraví, že medzi frontálnymi a
parietálnymi lalokmi existujú významné,
vzájomne prepojené oblasti. Tieto oblasti
a ich spojenie sa u rôznych ľudí rôznia a
tieto rozdiely zodpovedajú aj rozdielom v
ich inteligencii.
Prediktorom rozdielov inteligencie je i
hrúbka zväzku vlákien prepájajúcich
spánkovú i dolnú čelovú kôru/fasciculus
arcuatus/. Skóre inteligencie zníži
poškodenie ktorejkoľvek časti tejto siete
bez ohľadu na príčinu.
Inak povedané myslenie zvykne byť
narušené pri difúznom poškodení
kortexu

ZÁKLADY ĽUDSKÉHO MYSLENIA LEŢIA NA ÚROVNI MOZG.
SYSTÉMOV VEĽKÉHO ROZSAHU
•

•

Rôzne aspekty inteligencie zodpovedajú
činnosti rôznych neuron. sietí. Napr. riešenie
slovných uloh zodpovedá činnosti ľavej dolnej
čelnej a zadnej spánkovej kory, riešenie
zrakovo priestorových uloh zodpovedá činnosti
pravého temenného laloku, kodovanie a
vybavovanie informácií vyžduje hipocampálnu
formáciu, výkon riadiacich funkcií, napr.
riešenie problémov a plánovanie je
podmienené aktivitou prefront. Kory.
Jednotlivé oblasti mozgu nie sú centrá
dotyčných funkcií ale špecializované uzly. Ich
funkčná špecializácia je daná geneticky a
skúsenosť/ učenie/ len doladuje ich
predurčenú činnosť.

NA ZAMYSLENIE
Vlajka veje vo vetre, čo
sa hýbe ? Vlajka alebo
vietor?
 V tomto prípade je
správna odpoveď : naša
myseľ/ myslenie/.
 Pohyb myslenia
demonštruje aj tento
PET – snímok.


INTELIGENCIA








Inteligencia z lat. inter legerre, čo je rozumieť, chápať, usudzovať, ale aj
čítať medzi riadkami.
To, že sú medzi nami ľudia múdri aj hlúpi, ľudia vedeli už oddávna.
Podľa toho, ako sa správali.
Inteligencia je merateľná kapacita
Inteligencia sa dá teda merať životom /praktická či úspešná I./ alebo
testovo.
IQ = číselný index stanovený výkonom v intel. testoch. IQ však ešte nie
je inteligencia. Výsledné číselko nám môže popísať klientov výkon, ale
hovorí nám o jeho schopnostiach málo. Podobne ako modelkine
rozmery 90-60-90 nám ešte nehovoria nič o jej kráse. Inteligencia je
obtiažne uchopiteľná, pozostáva z rôznych dielčich uloh a až ich súhrn
čo to vypovedá o našej inteligencii. Inteligencia nie je len schopnosť
riešiť intelig. testy- to sa dá do značnej miery naučiť.
Dnes sa inteligencia meria holisticky, posudzujú sa produkty
sledovanej osoby, jej životná dráha či životné /ne/úspechy. Vytvára sa
komplexný obraz osobnosti klienta a inteligencia je jej integrálnou
súčasťou.

VYSKÚŠAJTE SI
Aké číslo by malo teraz nasledovať ? :
 1 : 3 : 5 : 7 : 11 : 13 : ?


Moţno deliť nekonečno nekonečnom ?
 /Nesprávne poloţená otázka/. To ako by sme
sa pýtali, či moţno deliť
 pravda : krása










Inteligencia je veľmi obecná schopnosť, ktorá zahŕňa
uvažovanie, plánovanie, riešenie problémov, myslieť abstraktne,
chápať zložité myšlienky a učiť sa rýchlo i učiť sa zo skúseností.
Inteligencia nie je len učenie z kníh, nie sú to len čiste školské
zručnosti a nie je to len zvládanie testov inteligencie/, ktoré sa
dajú nabifliť /.Inteligenciu treba odlíšiť aj od učenosti či
dokonalej mechanickej pamäti.
Výška IQ týchto ľudí môže ale skôr vôbec nemusí prerážať
nebeskú klenbu.
Je to širšia schopnosť chápať prostredie, rozlúsknuť zmysel
javov, prísť na kobylku toho, čo máme robiť .Je to schopnosť v
zdanlivom chaose vypichnúť to podstatné.

OBECNÁ VS. ŠPECIÁLNA INTELIGENCIA


Že existuje jedna obecná inteligencia je pravdepodobné, či sa
vetví do väčšieho počtu dalších nezávislých inteligencií je možné.



Slovná zásoba,
uvažovanie,
priestorové ulohy
pamäť,
rýchlosť s akou spracúvame informácie










spolu zodpovedajú faktoru g- faktoru obecnej inteligencie.

NEZÁVISLÉ VIACERÉ INTELIGENCIE ?
S - FAKTOR














Teória viacrozmerných inteligencií, z ktorých každá má svoj vlastný princíp práce 8 zložiek IQ –
logická,
lingvistická,
priestorová,
hudobná,
kinestetická,
prírodovedecká,
interpersonálna,
intrapersonálna/napr. nadaní psychoterapeuti /
Len málokto je držiteľom viac než dvoch inteligencií.





Ukazuje sa, že kto je naozaj inteligentný, je inteligentný
vo všetkých doménach, napriek tomu, že diferencie, i
značné, medzi nimi môžu byť.
Argumentačná váha sa dnes viac prikláňa k
existencii jednej obecnej inteligencie.



Obecná IQ zdá sa, že rozhoduje kam to ľudia dotiahnu
v živote. Poukazuje prediktívne na :



vzostup v soc. rebríčku,
majú lepšie zdravie v strednom veku a
majú lepšie predpoklady, že neumrú mladí.





IQ AKO SCHOPNOSŤ ODOPRIEŤ SI
INŠTINKT.REAKCIU







Kto je vysoko inteligentný v 5 rokoch pravdepodobne ním bude aj v starobe. Je ale
možné, že výška IQ závisí od oblastí. Možem byť múdry vo svojej profesii ale menej
múdry v osobných záležitostiach. Hlúpo/neprimerane, neprezieravo/ sa správame vtedy,
ak konáme nepremyslene, teda rozhodujeme sa mimovoľne, alebo z nedbanlivosti,
nezodpovednosti, nerozvážnosti alebo veľmi často impulzívne. Može to byť aj dôsledok
obmedzených informácií. Môžem sa teda správať hlúpo bez ohľadu na to, ako mi ide
škola, práca./cigreta, pizza/
Inteligencia nie je generalizovaná vlastnosť,ktorá charakterizuje jedinca konzistentne.
Ovládnuť okamžité pokušenie a impulz/ cigareta, pizza/, napr. si zapálim dalšiu cigaretu
po tom, čo som sa vážne rozhodol, že už to nikdy neurobím/
Čiže aj vysoko inteligentný človek sa može za istých okolností správať neinteligentne,/
viď napr. Clinton a prípad Lewinska /

ĽUDIA NA ROZDIEL OD ZVIERAT OBČAS OBRÁTIA
HLAVY K OBLOHE, ZVIERATÁ NIKDY.




Ľudia so zdravým sedliackym rozumom
spoľahlivo a neomylne určujú kto je a
kto nie je bystrý a čo je vhodné v
konkrétnej situácii urobiť aby to bolo „
kontextové“. Čo je podkladom ich
intuície a vhľadu?
Exekutívna inteligencia /
mentalizácia/je to naša schopnosť
odhadnúť druhých ľudí, predpovedať
ich správanie, motívy, zámery. čítať, čo
sa deje v tom druhom To má pre úspech
v živote kľúčový význam. Ľudia, ktorí
dokážu odhadnúť čo sa deje v mysliach
iných ľudí, sú intuitívne považovaní za
bystrých či prefíkaných. Táto vlastnosť
sa viaže na prefrontálne laloky.

ANALYTICKÁ – TVORIVÁ – PRAKTICKÁ INTELIGENCIA.


Schopnosť ľudí riešiť každodenné logické problémy nie
veľmi koreluje s tým IQ, ktoré merajú štandr. Testy IQ. Je to
preto, lebo tieto testy reflektujú len úzky aspekt celkovej
inteligencie. Inteligencia, ktorá sa hodnotí obzvláš v škole a v
testoch sa volá analytická inteligencia. Tá je v živote sama o
sebe menej účinná a užitočná než tvorivá a praktická IQ.



Plodnejší pojem než tradičná inteligencia je úspešná či praktická
IQ. Tá napr. odlišuje vysoko vzdelaného profesora od formálne
nevzdelaného jedinca, ktorý v bežnom živote dokáže profesora
podfúknuť.

AKADEMICKY MÚDRY VS. PRAKTICKY ŠIKOVNÝ








Inteligencia nemusí mať s formálnym vzdelaním nič spoločné. Skúsený
trhovník ľahko dobehne/ oblafne/ vysoko erudovaného ale
nepraktického profesora čohokoľvek. Byť chytrý je niečo viac neţ len
dosahovať dobré výsledky v škole či v IQ testoch. Je to aj schopnost
vychádzať s ľudmi a vôbec vedieť si zariadiť ţivot.
Príklad : príklad s opravou aut. Buchnutie kladivom jedno euro, ale
vedieť kam, 99 eur
Utek pred medvedom/
v beţnom ţivote to môţe byť človek, ktorý má veľa známych, vyzná sa v
tlačenici, v prípade potreby vie na koho sa obrátiť, pozná správne páky,
nebojí sa zariskovať a ísť s koţou na trh.- má teda aj podnikateľského
ducha, neobáva sa zmeny. V škole suchopárne kabinetné učenie mu
môţe byť proti srsti.
IQ bystrého predavača sa môţe prejavovať inak neţ IQ bystrého
neurochirurga či učtovníka. Kaţdý má iný druh IQ.













Úspešne/prakticky/ inteligentný človek je zčasti tým, čo voláme zmyslom pre podnikanie.
Uspešná inteligencia má analytický, tvorivý a praktický aspekt. Analytický aspekt
pouţívame pri riešení problémov, tvorivý pri rozhodovaní, ktorý/ a ako/ problém riešiť a
praktická pri zefektivnovaní riešení.
Napr. analytická IQ –v autopredajni mám si vybrať auto z tých, ktoré si moţem finančne
dovoliť/ riešim probklém, rozhodujem sa/
Mne sa ale páčia skôr tie značky a kubatúry, na ktoré t.č. nemám.
Tvorivý aspekt – skúsim cez známeho nechať si doniesť pre mňa u nás cenovo
nedostupnú značku i ked moţno jazdenú ale lacnejšiu zo zahraničia
Praktický aspekt - dohodnem časový a vecný aspekt aby bol problém aj technicky čo
najskôr dotiahnutý do konca-. Obrátim sa na známeho, ktorý s tým robí , je zosdpovedný a
doporučil mi ho priateľ
Rôzne situácie si vyţadujú rôzne typy inteligencie. Nemoţno zľahčovať ţiaden z nich.

1. ktorý v poradí je terajší dalajláma
 2. čo je prvočíslo
 3. čo je ZSSR
 4. z čoho sa vyrába pivo
 5. v čom je podstata evolučnej teórie...


Múdrosť sa opiera o nejaký druh znalostí,
vedomostí. Sú to popisné deskriptívne
znalosti. Deskriptívne znalosti sú našou
kniţnicou, encyklopédiou.
 Tieto znalosti sú lokalizované v zadných
častiach mozgu


Tmavý odtien –
oblasť reprezentácie
deskriptívnych
znalostí
 Svetlejší odtien –
oblasť reprezentácie
preskriptívnych
znalostí


POINTA MEDZI RIADKAMI









Tu uţ nevystačíme s
encyklopédiou vedomostí a
musíme zapájať preskriptívne
strategické úvahy, brať širší
koncept vecí, usúvzťaţňovať.
Prefrot. Laloky sú dôležité pre správne
zhodnotenie vonkajších dojmov,
previesť analýzu a syntézu situačných
signálov a zhodnotiť kontext
Kávu ? ... Nie, radšej infúziu!
Ţena : odchádzam..
Muţ : kto je to ?

NA ZAMYSLENIE






Koncepčné myslenie, strategické rozhodovanie je viazané na
funkcie predných častí prefr. lalokov, patria sem vlastnosti, ktorým
sa beţne hovorí : myslí mu to, je rozhodný, je bystrý.
Preskriptívne myslenie sa napr. uplatňuje pri riešení otázok s
nateraz otvoreným koncom : napr.

Ako mozog tvorí vedomie seba samého ? Ako
sa hmota stane vedomím? Ako sa zrodia
duševné pochody, myslenie z fyzikálnej
hmoty?

NA ZAMYSLENIE








Preskriptívne myslenie sa uplatňuje aj pri riešení
problémov s tvorivým uhlom pohľadu
Napr. Môže za istých okolností byť 20 +6 = 2 ?
/Áno , na hodinách./
Synovi je 5 rokov, aţ mu bude 15, jeho otec
bude 3 x starší neţ on, aký starý je jeho otec
teraz ?
Pri rozmýšľaní sa vám rozžiari prefrontálny
cortex/ najmä dorzolaterálny/, ale i
frontoparietálny a kortiko - subkortikálne siete.

MAPA MOZG. OBLASTÍ POSTIHNUTÝCH V
PRIEBEHU NORM. STARNUTIA




Čím je odtieň tmavší, tým
je mozgová oblasť
citlivejšia na dôsledky
norm. starnutia.
S vekom pribúdajú
znalosti a spôsoby ich
užívania/kryštalická IQ/
ale ubúda pružnosť a
prispôsobivosť, i
anticipácia/ fluidná IQ/.





Genialita

Múdrosť

Kompetencia


Talent

TALENT – GENIALITA - MÚDROSŤ












Talent a genialita sú dva body jedného kontinua, kompetencia a múdrosť sú dva body síce
blízkeho ale iného kontinua. Podkladom talentu i kompetencie je inteligencia.
Najvyššia podoba talentu je genialita. NAJVYššIA PODOBA KOMPETENCIE JE MúDROSť. Talent
a genialita sa obvykle objavujú už v mladosti, kým múdrosť a kompetencia až v neskorších
obdobiach. Talent je prísľub, kým kompetencia jeho naplnenie
Kompetencia je druh znalosti. Kompetetný človek – dobre rozumie tomu, čo hovorí a robí.
Človek na svojom mieste.
Odbornosť, kompetencia sa nezískava ľahko. Vyžaduje intenz. úsilie, pretrvávajucu motiváciu,
dostatočné zdroje a to všetko v priebehu 10 i viac rokov. Až potom možno dosiahne výkonnosť
špičk. úrovne.
Múdrosť je hlboká vhľad a prenikavé chápanie. Je to rozhodovanie ako kondenzát predošlých
skúseností.
Múdrosť ako prezieravá či expertná znalosť/ kompetencia/.Múdrosť je prejav ojedinelej
špičkovej kompetencie, expert. znalostí. Múdrosť sa s genialitou prekrýva len čiastočne.



Vyzrievanie k múdrosti trvá celý ţivot. Ako múdri
bývajú označovaní obvykle starší ľudia.



Klasická otázka mudremu človeku znie častejšie čo
mám robiť ? Neţ čo to je ?
Na mudrcov a expertov sa obvykle obraciame so
ţiadosťou o radu čo by sme mali robiť , nie o
vysvetlenie povahy javov.





Manipulácia – intrigánstvo machiaveliánska
inteligencia

STARNUTIE JE CENA, KTORÚ PLATÍME Z
MÚDROSŤ


Múdrosť neprichádza
automaticky, ako zosivenie
vlasov, je to odmena, nie
nárok.

